
Eurojust, Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală, este un 

centru unic cu sediul la Haga, Țările de Jos, unde 
autoritățile judiciare naționale conlucrează îndea-
proape pentru a combate cazuri grave de crimina-
litate transfrontalieră organizată. Rolul Eurojust 
este de a contribui la transformarea Europei 
într-un loc mai sigur, coordonând activitatea 
autorităților naționale – din statele membre ale 
UE, precum și din statele terțe – în investigarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de criminalitate 
transfrontalieră. 

Fiecare stat membru al UE care participă trimite 
un membru național la Eurojust. Membrii nați-
onali formează colegiul Eurojust, care răspunde 
de activitatea operațională a agenției. La rândul 
său, colegiul este susținut de administrația Euro-
just, care cuprinde, printre alții, analiști de caz, 
consilieri juridici și experți în materie de date. 
Spațiile special construite ale agenției oferă săli de 

ședință sigure, cu posibilități 
de interpretare în toate limbile 
UE, și o sală de ședință special 
concepută pentru centrele de 
coordonare, din care pot fi mo-
nitorizate și coordonate în timp 
real zilele de acțiune comună. 

Eurojust a dezvoltat o rețea internațională omo-
genă care oferă procurorilor din întreaga Uniune 
Europeană acces la peste 50 de jurisdicții din toată 
lumea. Agenția a semnat acorduri de cooperare 
cu 12 state din afara UE, dintre care mai multe au 
detașat procurori de legătură la Eurojust pentru 
a lucra la cazuri cu omologii lor din Colegiu. De 
asemenea, Eurojust colaborează îndeaproape cu 
alte agenții ale UE și cu parteneri care sprijină 
diferitele etape ale lanțului de justiție penală, 
inclusiv organele de aplicare a legii și organismele 
antifraudă. 

Cine suntem

Eurojust asigură asistență operațională personali-
zată pe parcursul diferitelor etape ale investigații-
lor penale transfrontaliere, oferind:

 ` răspunsuri prompte;
 ` un serviciu de coordonare permanentă care  

funcționează 24 din 24, șapte zile pe săptămâ-
nă;

 ` legături către omologii principali; și 
 ` asistență la întocmirea cererilor de cooperare 

judiciară, inclusiv traduceri oficiale.

În plus, Eurojust poate asigura forme complexe 
de asistență și mecanisme de coordonare, care 
pot fi combinate, după caz, pentru a sprijini opera-
țiuni majore. De exemplu, agenția poate:

Cu ce ne ocupăm   
 ` să coordoneze anchete paralele;
 ` să organizeze întâlniri de coordonare, impli-

când autoritățile judiciare și forțele de ordine 
în cauză;

 ` să înființeze și/sau să finanțeze echipe comune 
de anchetă (JIT) în care autoritățile judiciare și 
forțele de ordine să lucreze împreună la anche-
te penale transnaționale, pe baza unui acord 
juridic între două sau mai multe țări; și

 ` să planifice zile de acțiune comune, coordo-
nate în timp real prin intermediul centrelor 
de coordonare deținute de Eurojust, în cadrul 
cărora autoritățile naționale pot aresta autorii, 
desființa grupurile de criminalitate organizată 
și confisca active.

Împreună cu statele membre și cu o rețea extinsă de parteneri internaționali, Eurojust joacă 
un rol major în a face Europa mai sigură și a asigura justiția pentru cetățenii săi.

Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală
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Planurile de creare a unui organ judiciar care să 
consolideze cooperarea între autoritățile naționale 
în combaterea criminalității transfrontaliere orga-
nizate grave au fost discutate pentru prima dată 
de șefii de stat și de guvern europeni la o reuniune 
a Consiliului European de la Tampere, Finlanda, în 
1999. O unitate provizorie de cooperare judicia-
ră, numită Pro-Eurojust, a început operațiunile la 
Bruxelles, în martie 2001. Atacurile teroriste din 
11 septembrie 2001 din Statele Unite au demon-
strat clar necesitatea unei cooperări internaționale 
intensificate. Aceste evenimente au accelerat dez-
voltarea Eurojust, care a fost înființat în mod ofici-
al prin Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 ca 
unitate de cooperare judiciară a Uniunii Europene. 
Sediul Eurojust s-a mutat la Haga în 2003.

Eurojust a evoluat semnificativ de la înființarea 
sa, la fel și natura și sfera activităților sale. Decizia 
Consiliului de a consolida agenția în 2008 a sporit 
capacitățile operaționale ale Eurojust și a facilitat 
cooperarea dintre autoritățile naționale și Euro-
just, precum și între alți parteneri și state terțe. 
Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare în 
2009, a menționat în mod specific Eurojust și i-a 
definit misiunea „de a susține și consolida coordo-
narea și cooperarea dintre autoritățile naționale 

Eurojust de-a lungul anilor
de cercetare și urmărire penală în legătură cu 
formele grave de criminalitate care afectează două 
sau mai multe state membre”.

În 2017, Eurojust s-a mutat în noul său sediu, o 
clădire special construită în inima zonei interna-
ționale a orașului Haga. Clădirea este concepută 
pentru a sprijini misiunea agenției de a dezvolta 
și îmbunătăți cooperarea judiciară. Ea dispune de 
o sală operațională dedicată, cu facilități pentru 
schimbul de informații și definirea strategiilor în 
cadrul acțiunilor comune multilaterale la scară 
largă. La etajele inferioare ale clădirii se află o 
serie de săli de ședință private, amenajate pentru a 
găzdui discuții confidențiale între membrii biro-
urilor naționale și practicieni externi. Sălile oferă 
sisteme IT sigure, de ultimă generație, precum și 
servicii pentru interpretare simultană.

La 12 decembrie 2019, a intrat în vigoare Regula-
mentul Eurojust, deschizând o nouă etapă în dez-
voltarea Eurojust pe măsură ce a devenit Agenția 
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Justiție Penală. Noul temei juridic al agenției a in-
trodus o structură de guvernanță revizuită, o nouă 
politică în materie de relații externe și un regim 
revizuit de protecție a datelor.

În sens orar, de sus în jos: Reuniunea Consiliului European din 1999 de la Tampere, FI (© Consiliul UE), sediul Eurojust din Haga (© Corné Bastiaansen), sala de conferință și sala operațională



Se instituie un spațiu de libertate, securitate și justiție pentru 
Uniunea Europeană, cu un acord de a crea „Pro-Eurojust”

Eurojust se mută la sediul său de la Haga, 
orașul internațional al păcii și justiției

12/2002 - Se înființează secretariatul 
Rețelei judiciare europene (RJE) ca 
unitate separată în cadrul Eurojust

Este constituit Secretariatul rețelei de 
echipe comune de anchetă (JIT) ca uni-

tate separată în cadrul Eurojust

12/2008 - Este adoptată Decizia 
Consiliului privind consolidarea 

Eurojust

01/2011 - Se înființează secretariatul Rețelei 
privind genocidul ca unitate separată în 
cadrul Eurojust

06/2002 - Sunt adoptate mandatul european de 
arestare și procedurile de predare între statele 

membre, prin decizie-cadru a Consiliului

01/2009 - Eurojust începe să furnizeze sprijin 
financiar și logistic echipelor comune de anchetă

Eurojust și RJE colectează actualizări 
săptămânale cu privire la impactul 

crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 asupra cooperării judiciare 

05/2020 - Se lansează la Eurojust grupul 
tematic privind introducerea ilegală de 
migranți care reunește procurori specializați din 
statele membre ale UE

12/2019 -Intră în vigoare noul Regulament 
Eurojust, Eurojust devenind Agenția Uniunii 

Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție 
Penală

06/2017 - Eurojust se mută în noul său 
sediu special construit din Haga

06/2011 - Este inițiat serviciul de 
coordonare permanentă al Eurojust, 

care permite judecătorilor, procurorilor și 
autorităților de aplicare a legii să solicite 

asistență 24 de ore din 24, șapte zile pe 
săptămână

09/2019 - Eurojust își dezvoltă al 100-lea centru 
de coordonare de la lansarea acestui instrument 
unic în 2011

04/2014 - Este adoptată Directiva 
privind ordinul european de 

anchetă în materie penală

12/2007 - Eurojust deschide cazul cu 
numărul 1 000 

02/2002 - Se înființează Eurojust prin decizie a Consi-
liului, pentru consolidarea luptei împotriva criminalită-

ții transfrontaliere grave

06/2002 - Sunt stabilite normele de instituire a echipelor 
comune de anchetă într-o decizie-cadru a UE
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Câteva momente importante



Calendarul unui caz Eurojust

Din proprie inițiativă
Pe baza informațiilor primite din partea:

 9 Altor agenții ale UE (de exemplu, Europol, 
FRONTEX)

 9 Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
 9 EPPO
 9 Autoritățile naționale (de exemplu, privind 
schimbul de informații în materie de terorism, 
notificările prevăzute la articolul 21 din 
Regulamentul Eurojust etc.)

Autoritatea națională
Solicitarea de asistență din partea autorităților 
competente din statele membre pentru 
anchetele/urmăririle penale desfășurate de 
acestea

EPPO (de îndată ce va deveni operațional)
La cererea Parchetului European, în limitele 
competenței sale

DESCHIDEREA UNUI CAZ
Un caz Eurojust poate fi inițiat de...
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Structura organizatorică a Eurojust este formată 
din Colegiu, Comitetul executiv și administrația. 

Colegiul răspunde de funcționarea agenției și este 
format dintr-un membru național din fiecare stat 
membru al UE participant. Atunci când colegiul ac-
ționează în chestiuni neoperaționale, este membru 
și un reprezentant al Comisiei Europene. Colegiul 
este supravegheat de președintele Eurojust și de 
doi vicepreședinți, fiecare dintre aceștia fiind ales 
pentru un mandat de patru ani, cu o limită de două 
mandate.

Membrii naționali își conduc birourile naționale, 
susținuți de adjuncți și asistenți care sunt delegați 
de țările respective. Birourile sunt principalele 
puncte de contact pentru procurori și judecători 
de instrucție atunci când au nevoie de asistență 
într-o anumită anchetă penală.

Comitetul executiv asistă colegiul în exercitarea 
funcțiilor sale de conducere. Se compune din pre-
ședinte, cei doi vicepreședinți, un reprezentant al 

Cum este configurat Eurojust
Comisiei Europene și alți doi membri ai colegiului 
într-un sistem de rotație de doi ani.

În cadrul administrației, directorul administrativ 
este reprezentantul legal al Eurojust și managerul 
pentru chestiuni administrative. Directorul admi-
nistrativ răspunde de supravegherea activităților 
administrative zilnice, gestionarea personalului și 
furnizarea de sprijin administrativ pentru a facilita 
activitatea operațională a Eurojust. 

Rol de găzduire

Eurojust găzduiește patru rețele: secretariatul Re-
țelei judiciare europene, secretariatul Rețelei pri-
vind genocidul, secretariatul Rețelei JIT și Rețeaua 
judiciară europeană de combatere a criminalității 
informatice. Rețelele sunt alcătuite din puncte de 
contact naționale sau experți naționali care facili-
tează cooperarea judiciară, schimbul de informații 
și activitatea practicienilor din statele membre. 

Eurojust colaborează cu autoritățile naționale pen-
tru a combate o gamă largă de infracțiuni trans-
frontaliere grave și complexe care implică două 
sau mai multe țări. Agenția coordonează răspunsul 
judiciar la amenințările din ce în ce mai numeroa-
se din Europa, permițând statelor membre să fie 
cu un pas înaintea infractorilor, concentrându-se 
în principal pe grupurile de criminalitate organi-
zată. Cazurile sesizate la Eurojust implică adesea 
mai multe tipuri de infracțiuni. 

Tipurile de infracțiuni de interes prioritar includ: 

 ` Terorismul
 ` Criminalitatea informatică
 ` Traficul de persoane
 ` Traficul de droguri 
 ` Infracțiunile împotriva intereselor financiare 

ale UE (infracțiuni PIF) 
 ` Introducerea ilegală de migranți
 ` Infracțiunile împotriva mediului
 ` Spălarea de bani
 ` Înșelăciunea și frauda

Infracțiuni  
de interes prioritar



Informațiile analizate
 9 Verificarea încrucișată a datelor 
 9 Identificarea elementelor de legătură cu alte anchete
 9 Cooperarea strânsă cu Europol

Instrumente de cooperare judiciară dezbătute
 9 Mandat european de arestare (MEA)
 9 Ordin european de anchetă (OEA)
 9 Asistență judiciară reciprocă (MLA)
 9 Ordin de indisponibilizare/confiscare

Aspecte abordate în ceea ce privește cooperarea
 9 Conflicte de competență
 9 Proceduri paralele
 9 Transferul de proceduri
 9 Admisibilitatea dovezilor
 9 Cooperarea cu țările terțe

ECHIPA COMUNĂ DE ANCHETĂ (JIT)
Eurojust oferă asistență juridică, sprijin practic și financiar

REUNIUNI DE COORDONARE
Întâlniri cu autoritățile naționale 
(sistemul judiciar și de aplicare 
a legii) pentru pregătirea căii de 
urmat

CENTRUL DE COORDONARE
Ziua de acțiune coordonată 
în cazurile transfrontaliere 
complexe sprijinite de Eurojust

REACȚIE RAPIDĂ
Părțile implicate discută și convin 
asupra unor măsuri urgente

Solicitarea poate fi soluționată rapid

ANCHETE ȘI URMĂRIRI PENALE 
COORDONATE
Părțile implicate dezbat cazul și anali-
zează un set de acțiuni coordonate

Este necesară o acțiune cuprinzătoare

ÎNCHIDEREA UNUI CAZ EUROJUST
Autoritățile naționale înregistrează 
progrese în ceea ce privește anchetele/
urmăririle penale pe care le desfășoară 

Solicitări suplimentare pot 
fi transmise la Eurojust (de 
exemplu, asistență în faza 
de judecată)
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Cazurile cu care este sesizat Eurojust implică fie două sau mai multe state membre ale UE, fie un stat 
membru și o țară terță. Uneori, cazurile implică infracțiuni comise într-un singur stat membru care au 
repercusiuni dincolo de granițele sale. Eurojust oferă statelor membre experiența și expertiza sa vastă 
în materie de cooperare judiciară, inclusiv o serie de instrumente pentru soluționarea unor probleme 
precum conflicte de competență, extrădări, admisibilitatea probelor și indisponibilizarea și recuperarea 
activelor. Întrucât Eurojust găzduiește autorități din toate statele membre și din diferite state terțe, poa-
te răspunde rapid la cereri, ajutând uneori la soluționarea unui caz în câteva ore. 

Dacă un membru național decide să înregistreze un caz la Eurojust, colegiul se va întruni pentru a stabili 
ce membri naționali din Eurojust ar trebui să fie implicați. Membrii naționali (sau adjuncții și asistenții 
lor) păstrează controlul asupra cazului, în timp ce Eurojust poate oferi consultanță și asistență în coor-
donarea și aplicarea instrumentelor și mecanismelor judiciare europene. 

După deschiderea unui caz la Eurojust, poate fi organizată o reuniune ulterioară pentru a sprijini schim-
bul de informații între țările implicate, pentru a discuta aspecte juridice relevante și pentru a oferi 
consultanță autorităților naționale respective cu privire la următorii pași (consultați Calendarul unui caz 
Eurojust pentru a vedea modul în care se pot derula cazurile). 

Sesizarea Eurojust
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Eurojust oferă asistență într-o gamă largă de 
investigații. Fiecare caz este diferit și necesită o 
abordare personalizată. Adesea, procurorii trebuie 
să acționeze imediat pentru localizarea și reți-
nerea suspecților. În astfel de cazuri, autoritățile 
naționale se pot baza pe serviciile de permanență 
unice ale Eurojust, de exemplu, facilitând execu-
tarea rapidă a unui mandat european de aresta-
re (MEA), a unui ordin de indisponibilizare sau 
strângerea de probe utilizând un ordin european 
de anchetă (OEA). Alteori, ancheta este constru-
ită încet și metodic, necesitând luni sau chiar ani 
de planificare, coordonare și discuții amănunțite, 
Eurojust având rol de coordonare. Cele patru mij-
loace principale de sprijin oferite de Eurojust sunt: 
echipe comune de anchetă, instrumente UE de 
cooperare judiciară, reuniuni de coordonare și 
centre de coordonare.

Echipele comune de anchetă (JIT)

Echipele comune de anchetă repre-
zintă cel mai avansat instrument de 
cooperare internațională în materie 
penală. Sunt echipe în care judecători, 
procurori și funcționari responsabili cu 

aplicare a legii lucrează împreună la anchete pena-
le transnaționale, pe baza unui acord juridic între 
două sau mai multe țări pentru o perioadă deter-
minată.  Încă din 2009, Eurojust oferă consultanță 
țărilor pentru a înființa și utiliza echipe comune de 
anchetă . Agenția găzduiește întâlniri cu membrii 
JIT, adesea cu servicii de traducere și interpretare. 
La fel de important, Eurojust poate oferi sprijin 
financiar și logistic acestor echipe pentru a atenua 
povara asupra bugetelor naționale atunci când se 
ocupă de cazuri transnaționale.

Instrumente de anchetă principale

Ce este mandatul european de arestare?

Mandatul european de arestare, valabil în toate sta-
tele membre ale UE, este utilizat pentru arestarea 
și extrădarea suspecților de infracțiuni penale sau a 
persoanelor condamnate către statul emitent, astfel 
încât aceștia să poată fi urmăriți penal sau condam-
nați. Eurojust joacă un rol cheie în îmbunătățirea 
aplicării MEA, inclusiv în depășirea obstacolelor ju-
ridice și practice. Eurojust poate facilita transmite-
rea și executarea în timp util a MAE, poate coordona 
și oferi consiliere în situații de mandate europene 
de arestare concurente, poate ajuta în problemele 
legate de predare, poate clarifica diferențele din 
legislația națională în legătură cu MAE și poate 
ajuta autoritățile naționale să depășească multe alte 
probleme. 

Ce este un ordin european de anchetă?

Ordinul european de anchetă stabilește un proces 
clar de cooperare între autoritățile judiciare din 
diferite state membre pentru strângerea și păstra-
rea probelor, de exemplu efectuarea de percheziții, 
audieri pentru obținerea de informații din domeniul 
bancar și financiar, interceptarea comunicațiilor și 
transferul temporar al persoanelor private de liber-
tate. Eurojust poate oferi asistență în aspecte legate 
de cele patru etape principale ale ciclului de viață al 
unui OEA (etapa de emitere, etapa de transmitere, 
etapa de recunoaștere și etapa de execuție). În plus, 
agenția poate oferi consultanță cu privire la aspecte 
legate de domeniul de aplicare al Directivei privind 
OEA și de utilizare a acesteia în raport cu alte in-
strumente juridice existente, autoritățile competen-
te, conținutul, forma și limba OEA și aplicarea unor 
măsuri specifice de investigare.

Eurojust sprijină echipele comune de 
anchetă prin:

 ` evaluarea adecvării unui caz 
pentru înființarea unei JIT; 

 ` acordarea de asistență la elaborarea acordului 
JIT;

 ` furnizarea de asistență juridică și practică pe 
toată durata JIT, inclusiv sprijin pentru opera-
țiuni comune (centre de coordonare);

 ` coordonarea strategiilor de investigație și de 
urmărire penală; și

 ` furnizarea de sprijin financiar și logistic pen-
tru deplasări, interpretariat, transfer de probe 
și împrumut de echipamente.

Asistență în utilizarea 
instrumentelor UE de cooperare judiciară

Instrumente precum mandatul euro-
pean de arestare și ordinul european de 
anchetă facilitează foarte mult coopera-
rea în cazurile transfrontaliere. Totuși, 
pentru a maximiza potențialul acestor 

instrumente, autoritățile naționale trebuie să fie 
capabile să se contacteze reciproc și rapid și să 
comunice clar în multe limbi și între jurisdicții 
diferite. Eurojust permite statelor implicate să 
utilizeze cât mai bine aceste instrumente, având 
rol de coordonare. 
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       Din păcate, în condițiile în care criminalitatea transfrontalieră este în creștere, Eurojust este 
solicitat să sprijine din ce în ce mai mult în cazurile mari și complexe. Această situație duce la 
intensificarea acțiunilor internaționale întreprinse de organele judiciare, acțiuni pe care trebuie să 
le coordonăm în timp real. Prin înființarea unui centru de coordonare în cadrul Eurojust, putem 
ajuta imediat și putem să ne asigurăm că acțiunile sunt întreprinse în același timp și în beneficiul 
organelor judiciare și de poliție din toate țările participante, în condițiile în care acțiunile individuale 

ale statelor membre și ale statelor terțe ar produce rezultate mai puțin impresionante.

– Președintele Eurojust, Ladislav Hamran –

Centrele de coordonare

Eurojust oferă un instrument unic 
– centrul de coordonare – pentru a 
sprijini operațiunile la scară largă care 
vizează criminalitatea transfrontalieră. 
Un factor-cheie în obținerea succesului 

acestor acțiuni este abilitatea de a executa mă-
suri în mod simultan, cum ar fi arestări, perche-
ziții, confiscări de probe, interviuri cu (potențiali) 
suspecți și martori și indisponibilizarea activelor. 
Aceste zile de acțiune au loc adesea în mai multe 
state membre în același timp, împiedicând infrac-
torii să-și avertizeze rețelele. 

În cursul unei zile de acțiune, participanții la cen-
trul de coordonare au acces la linii de comunicare 
sigure și dedicate. Pe baza informațiilor primite 
de la autoritățile implicate, centrul de coordonare 
comunică în mod regulat evoluția operațiunilor 
care au loc în teren. 

Aceste informații permit autorităților implicate 
să-și adapteze strategiile pe loc pentru a răspunde 
situațiilor în plină evoluție. De exemplu, ar putea 
fi necesar un OEA suplimentar pentru a căuta o 
adresă care a fost dezvăluită doar în timpul acți-
unii. Participanții trebuie să fie pregătiți pentru 
neprevăzut și să poată reacționa rapid.

În septembrie 2019, Eurojust și-a lansat cel de-al 
100-lea centru de coordonare. Această etapă și 
rezultatele obținute de-a lungul anilor prin inter-
mediul centrelor de coordonare, demonstrează 
utilitatea acestui instrument și rolul său tot mai 
pronunțat în cooperarea judiciară. 

Lucrând în echipă cu autoritățile naționale, biro-
urile naționale ale Eurojust și personalul anga-
jat format din analiști și consilieri contribuie la 
stabilirea condițiilor potrivite pentru coordonarea 
operațiunilor transfrontaliere complexe și în evo-
luție rapidă.

Reuniuni de coordonare

Întâlnirile de coordonare sunt un in-
strument operațional utilizat frecvent la 
Eurojust, ele reunind autorități judi-
ciare și organe de aplicare a legii din 

statele membre și, în unele cazuri, din țări terțe. 
Participanții fac schimb de informații și soluți-
onează probleme juridice, cum ar fi conflicte de 
competență și transferuri de proceduri judiciare. 
De asemenea, pot conveni asupra unor pași supli-
mentari în cadrul anchetei, pot planifica zile de 
acțiune și discuta despre posibilitățile unei JIT.

Eurojust are rol de coordonare în cadrul acestor 
reuniuni. Agenția dispune de o echipă de funcțio-
nari de cooperare judiciară care pot oferi consilie-
re juridică, analiză și asistență operațională. 

Eurojust oferă, de asemenea, spații, precum și 
rambursarea costurilor de cazare și deplasare 
participanților care efectuează vizite. Serviciile de 
interpretare simultană sunt disponibile pe tot par-
cursul reuniunii de coordonare, chiar dacă aceasta 
are loc prin videoconferință. 

© Eurojust
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Primul centru de coordonare Eurojust, lansat în 
februarie 2011, a vizat oprirea introducerii ilegale 
de migranți de către o rețea de criminalitate activă 
în șase țări. Eurojust a fost însărcinat să facilite-
ze cererile de asistență juridică reciprocă (MLA) 
pentru statele membre implicate și să coordoneze 
anchetele și urmăririle penale, precum și acțiuni-
le simultane împotriva grupului de criminalitate 
organizată din celelalte cinci țări. După ce Eurojust 
a oferit asistență la pregătirile ample, inclusiv la 
organizarea unei reuniuni de coordonare pentru 
a conveni asupra unei strategii pentru acțiuni 
simultane în șapte orașe, a fost înființat un centru 
de coordonare. Au fost arestați treizeci și cinci de 

Centrele de coordonare în acțiune
facilitatori suspecți de fapte de criminalitate și au 
fost interceptați 38 de imigranți.

În septembrie 2019, a fost inaugurat la Eurojust 
cel de al 100-lea centru de coordonare, care a 
culminat cu o anchetă tehnică complexă care a 
vizat un grup infracțional organizat implicat în 
fraude masive cu servicii de televiziune cu plată și 
încălcări pe scară largă a drepturilor de autor în 
domeniul audiovizualului. Ziua de acțiune a im-
plicat șase țări. Au fost identificați douăzeci și doi 
de suspecți și au fost închise peste 200 de servere. 
Succesul centrului de coordonare a fost urmat de o 
conferință de presă la Eurojust. 

 Fotografii © Eurojust; Consiliul UE
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EncroChat (2020) Prin intermediul unei echipe comune de anchetă, autoritățile judiciare și de aplicare a legii 
din Franța și Țările de Jos, împreună cu Europol și Eurojust au reușit să destructureze EncroChat, o rețea de 
telefonie criptată utilizată pe scară largă de rețelele infracționale. Ancheta a durat mai multe luni și a făcut posi-
bilă interceptarea, transmiterea și analizarea a milioane de mesaje care erau distribuite între infractori pentru 
a planifica infracțiuni grave. Informațiile sunt utilizate deja în mai multe anchete penale în curs și vor fi anali-
zate în continuare ca sursă de informații unice despre volumele fără precedent de noi dovezi necesare pentru a 
combate în mod aprofundat rețelele de criminalitate organizată. Eurojust a facilitat intens cooperarea judiciară 
prin crearea JIT și utilizarea pe scară largă a instrumentelor europene de cooperare judiciară, precum ordinele 
europene de anchetă, dintre care peste o sută au fost emise în mai multe țări. Pe parcursul anchetei, membrii 
JIT au organizat cinci întâlniri de coordonare la Eurojust pentru a reuni, într-un mediu sigur, toate părțile impli-
cate, pentru a identifica investigații paralele sau conexe, pentru a decide cadrul de cooperare cel mai potrivit și 
pentru a rezolva eventuale conflicte de competență.

Exemple de cazuri

Operațiunea Pollino (2018) Operațiunea Pollino 
a reprezentat cea mai amplă acțiune coordonată de 
destructurare a mafiei Ndrangheta desfășurată până 
în prezent în Europa. Ancheta a durat patru ani. Auto-
ritățile naționale au pus în comun toate cunoștințele 
pentru a crea o strategie comună de gestionare a acti-
vităților infracționale complexe. Acțiunile sincronizate 
efectuate de sute de ofițeri de poliție, monitorizați 
în timp real de la un centru de coordonare al Euro-
just, au dus la descoperirea a aproximativ 4 000 kg 
de cocaină și a unor cantități mari de alte droguri, la 
confiscarea a 2 milioane EUR și la 84 de arestări.

Arestarea rapidă a unei importante 
ținte ISIS (2019) Coordonarea de către 
Eurojust a intervenției rapide a autorităților 
maghiare și belgiene a condus la aresta-
rea unui luptător terorist străin reîntors, 
suspectat de implicare activă în uciderea a 
20 de persoane în Siria. Schimbul de docu-
mente esențiale și traducerea și schimbul 
de informații 24 de ore din 24, șapte zile 
pe săptămână, între Ungaria și Belgia prin 
intermediul Eurojust, a dus la reținerea 
acestuia, fiind suspectat de săvârșirea unor 
infracțiuni de terorism. 

Arestări coordonate ale unor membri suspectați ai unei rețele de introducere ilegală 
de migranți (2020) Ca urmare a unei anchete transfrontaliere susținute de Eurojust și Europol, 
autoritățile belgiene și franceze au arestat 26 de membri suspectați ai unui grup important de 
introducere ilegală de migranți care transporta, în principal, refugiați asiatici. În urma descope-
ririi a 39 de cetățeni vietnamezi decedați într-o remorcă frigorifică din Essex, în Regatul Unit, în 
octombrie 2019, a fost creat un JIT între Belgia, Irlanda, Franța, Regatul Unit, Eurojust și Europol. 
De atunci, autoritățile judiciare și de poliție au lucrat în strânsă colaborare în cadrul JIT pentru 
a identifica presupusa activitate a grupului de criminalitate organizată și pentru a stabili posibi-
litatea de a găsi legături încrucișate cu investigațiile regionale și locale în derulare care vizează 
activități de introducerea ilegală de migranți. Eurojust a sprijinit JIT, șase întâlniri de coordonare 
specifice cazului și organizarea unui centru de coordonare în ziua de acțiune, permițând coordo-
narea în timp real a operațiunii.
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Eliberarea accesului la jurisdicții în întreaga lume
Infractorii traversează frontierele interne și exter-
ne ale UE. Mai mult, cererea de sprijin operațional 
în combaterea criminalității transfrontaliere grave 
crește constant, numărul de cazuri din țările terțe 
crescând cu peste 20 % în fiecare an. Prin urmare, 
cooperarea strânsă cu statele terțe este esențială 
pentru a aborda provocările generate de infracțiu-
nile mai complexe care apar de pe urma globaliză-
rii și a digitalizării, în special în domeniul migrației 
ilegale, al traficului și al combaterii terorismului. 

În calitate de facilitator al cooperării judiciare 
transfrontaliere, Eurojust joacă un rol important 
în promovarea unor relații de lucru eficiente și du-
rabile între autoritățile naționale din statele mem-
bre și cele din țările terțe. Acordurile de cooperare 
ale agenției și rețeaua de peste 50 de puncte de 
contact deblochează accesul la jurisdicțiile penale 
din întreaga lume. 

Acordurile de cooperare reprezintă cea mai avan-
sată formă de cooperare cu statele terțe. Acestea 
permit schimbul sistematic de informații opera-
ționale, inclusiv date cu caracter personal, ceea 
ce este vital pentru ca autoritățile naționale să 

realizeze o urmărire penală încununată de succes 
atunci când sunt implicate state din afara UE. Eu-
rojust a semnat 12 acorduri de cooperare cu state 
terțe, dintre care opt au detașat un procuror de 
legătură la Eurojust. Procurorii de legătură coo-
perează cu colegii lor din statele membre, având 
acces deplin la instrumentele operaționale ale 
agenției. Regulamentul Eurojust, care a intrat în 
vigoare în decembrie 2019, a transformat politi-
ca Eurojust în materie de relații externe. Agenția 
lucrează acum îndeaproape cu Comisia Europeană 
la elaborarea de strategii pe patru ani pentru a-și 
spori acoperirea internațională.

Agenția are o legătură strânsă cu actorii impor-
tanți din structura instituțională a Uniunii Europe-
ne, inclusiv Comisia, grupurile de lucru relevante 
ale Consiliului, Comisia LIBE din Parlamentul Eu-
ropean și Serviciul European de Acțiune Externă. 
Eurojust cooperează, de asemenea, cu alte agenții 
ale UE care sprijină diferitele etape ale lanțului de 
justiție penală, precum Europol, Oficiul European 
Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO), 
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și 
Frontex. 

Puncte de contact

 Rețeaua judiciară de puncte de contact 
a Eurojust este formată din peste 

50 de țări

Procurori 
de legătură

detașați la Eurojust
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